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Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov 

Horská 822, 541 01 Trutnov 

tel.: 499316111, e-mail: kp.trutnov@cuzk.cz, ID  dat. schránky: saehuy9 

 

V Trutnově dne 17.10.2017 

Sp.zn.: OR-651/2017-610 

R O Z H O D N U T Í 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „katastrální úřad“) 

podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů, věcně příslušný a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

místně příslušný k řízení o změně průběhu katastrální hranice podle § 29 odstavec 1 písmeno a) zákona 

č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon), § 31 až 33 vyhlášky č. 357/213 Sb., v platném znění (katastrální 

vyhláška), které je vedeno pod sp. zn. č. OR 651/2017-610, tímto rozhodnutím  

schvaluje 

změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Pilníkov I a katastrálním územím Pilníkov 

II. Katastrální území Pilníkov I a Pilníkov II je v územní působnosti města Pilníkov. 

Průběh katastrální hranice se mění podle ust. § 29 odst. 1 písmeno a) zákona č. 256/2013 Sb. 

(katastrální zákon) dle výsledku zjišťování hranic pozemků (náčrt č. 378 Pilníkov I, č. 257 Pilníkov II) 

a podle vyhotoveného neměřického záznamu č. 452 pro katastrální území Pilníkov I a  č. 288 

pro katastrální území Pilníkov II, mezi pozemkovou parcelou katastru nemovitostí č. 709/2, stavební 

parcelou 356 v katastrálním území Pilníkov I a pozemkovou parcelou katastru nemovitostí č. 1531/7 

v katastrálním území Pilníkov II takto: 

Změněný průběh katastrální hranice je zobrazen v neměřickém záznamu č. 452 a  288 pro katastrální 

území Pilníkov I a Pilníkov II. Částečná kopie neměřického záznamu č. 452 byla účastníkům řízení 

zaslána spolu s průvodním dopisem o seznámení s podklady. Vlastníci nemovitostí byli seznámeni 

se změnou při zjišťování hranic, což je dokumentováno v soupisu nemovitostí č. 257 pro katastrální 

území Pilníkov II. 
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Změněný průběh katastrální hranice mezi katastrálním územím Pilníkov I a Pilníkov II bude probíhat 

dle současného zobrazení parcel od styku hranic pozemkové parcely 709/2, 1248 (Pilníkov I) 

a pozemkové parcely 1531/7, 1532 (Pilníkov II) severně po hranici mezi pozemkovou parcelou 1531/7 

a 1532 (Pilníkov II) k trojmezí současně evidovaných pozemkových parcel č. 1531/7, 1532, 12/4 

(Pilníkov II), odtud se nový průběh lomí východním směrem a probíhá po hranici mezi pozemkovou 

parcelou č. 1531/7 a 12/4 k trojmezí mezi pozemkovou parcelou 1531/7, 12/4, 12/1 (Pilníkov II), dále 

probíhá do trojmezí pozemkových parcel 12/1, 1531/9, 1531/7 (Pilníkov II), dokud navazuje na původní 

stav ve styku hranic pozemkových parcel č. 9/3, 1531/9, 1531/7 (Pilníkov II) a pozemkové parcely 

č. 709/2 (Pilníkov I).  

V katastrální mapě bude změněný průběh katastrální hranice zobrazen spojnicemi lomových bodů 

č. 378-69, 378-75, 378-51, 378-35, 378-53, 378-72, při tom se u parcel uvedených v následující tabulce 

se ruší jejich evidence v katastrálním území Pilníkov II a zapisují se do evidence v katastrálním území 

Pilníkov I pod těmito parcelními čísly. 

 

Dosavadní 

parcelní 

číslo 

List 

vlastnictví 

vlastník Druh 

pozemku 

Nové 

parcelní 

číslo 

Pilníkov II 

1531/7 532 Volf Milan, nar. 24.09.1982, Litavská 1501, 68401, Slavkov u Brna, vl. 

podíl ½ 

Volfová Jitka Ing. PhD., nar. 20.06.1982, Mejstříkova 610/4, Háje, 

14900 Praha 4, vl. podíl ½ 

 

Ostatní 

plocha/ 

jiná 

plocha 

Díl do 

709/2 

Pilníkov I  

Díl do st. 

356  

Pilníkov I 

Pilníkov I 

709/2 

 

361 Volf Milan, nar. 24.09.1982, Litavská 1501, 68401, Slavkov u Brna, vl. 

podíl ½ 

Volfová Jitka Ing. PhD., nar. 20.06.1982, Mejstříkova 610/4, Háje, 

14900 Praha 4, vl. podíl ½ 

 

Ostatní 

plocha/ 

jiná 

plocha 

709/2 

St 356 361 Volf Milan, nar. 24.09.1982, Litavská 1501, 68401, Slavkov u Brna, vl. 

podíl ½ 

Volfová Jitka Ing. PhD., nar. 20.06.1982, Mejstříkova 610/4, Háje, 

14900 Praha 4, vl. podíl ½ 

 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří/ 

č.p. 155/ 

bydlení 

St 356 
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Odůvodnění: 

Obec Pilníkov svým podáním ze dne 02.10. 2017 předložila katastrálnímu úřadu souhlas se změnou 

části katastrální hranice mezi katastrálním územím Pilníkov I a Pilníkov II (dále „jen návrh změny 

katastrální hranice“). Přílohou návrhu změny katastrální hranice, je schválení změny č. j. 17/2017 

průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Pilníkov I a Pilníkov II zastupitelstvem města 

Pilníkov na veřejném zasedání ze dne 14.09.2017. Přílohou návrhu změny je katastrální mapa 

se zákresem změny. 

Stanovisko a seznámení vlastníků parcel dotčených změnou hranice katastrálního území je doložen 

v dokumentaci obnovy novým mapováním v soupisu nemovitostí č. 257 Pilníkov I a 378 Pilníkov II. 

Hranice mezi oběma katastrálními územími je měněna podle § 31 odst. 2 písmeno b) vyhl. č. 357/2013 

Sb., v platném znění a § 29 odst. 1)  písmeno a) zákona č. 256/2013 Sb., (katastrální zákon) v platném 

znění. 

Katastrální úřad se ztotožnil s veřejně prospěšnými důvody, které vedou k podání návrhu na změnu 

katastrální hranice. 

Výše uvedenými listinami byly naplněny podmínky k vydání tohoto rozhodnutí podle § 5 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 359/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se schvalují změny katastrálních 

hranic podle výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Zeměměřickému 

a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích (§ 4 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Odvolání se podává prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Trutnov (§ 86 odst. 1 správního řádu), a to v počtu vyhotovení odpovídajícímu 

počtu účastníků řízení (§ 82 odst. 2 správního řádu). 

Změna hranice v katastrálních územích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí bude v souboru 

popisných a geodetických informací katastru nemovitostí vyznačena na podkladě tohoto rozhodnutí 

po jeho nabytí právní moci. 

 

                                                                                           Ing. Bc. Olga Kramářová v.r.                         

 ředitelka katastrálního pracoviště  
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Příloha: srovnávací sestavení parcel 
 
 
Rozdělovník: 
 
1 x Město Pilníkov, Náměstí 36, 54242 Pilníkov 
1 x Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, Horská 822, 54101 
Trutnov 



Za správnost vyhotovení: Mazurová Miriam.
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